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Protokoll
So m höllsplo neri n gsulskotlel

2019-06-25

S amhäll splaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. I 3 : 00 -l 6:02 med aj oumering 1 4 :20 -l 4 :3 5

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande
Roger Ekeroos (M), 1:e vice ordft)rande
Mikael Staxäng (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S), inkommer 13:10 $ 30
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

Robert Börjesson, projektledare, $ 30
Petter Larsson, mark-exploateringsingenjör, S 32-34
Sven Andersson, strateg
Patrik Petrö, avdelningschef
Bengt Adolfsson, ekonomichef $ 37
Birgitte Johansson, strateg, $ 37
Lynn Joel, projektledare, $ 38
Lina Wahlgren, utvecklare $ 38
Amanda Windeman, översiktsplanerare, $ 38
Vanja Pihl, landskapsarkitekt, $ 38

Sommonlröde
Plqls och tid

Ledomöler

övrigo

Utses otl justero

Justeringens plots och tid

U nderskritt sekrelerore

Underskrift ordföronde

Underskrift justeronde

Kenneth
2019-06-27

an Johansson

Jarmo Uusitalo

Kenneth Engelbrektsson

Paragrafer $$ 30-39

Sommqnlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget los ner

Underskritl

BEVIS och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -06 -25
Kommunledningskontoret
2019-06-28

0

Justerandes signatur

2019

Johansson
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Dnr KS 299316

Lägesrapport gällande arbetet med att upprätta en vatten- och
avloppsplan
Sommonfollning
Projektledare Robert Börjesson informerar om vatten- och avloppsplanen (VA-planen)
som är en förvaltningsövergripande VA-planering flor hela kommunen. Den består av
olika handlingsplaner som ska beskriva hur VA-försörjningen ska ordnas i hela
kommunen, både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet.
VA-planen består av fem handlingsplaner och statusen ftir dessa är följande.

VA-utbyggnadsplan antagen av kommunstyrelsen i februari 2019.

Handledning för dagvatten, antagen av kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden 20 1 9.

Strategi för enskilda avlopp, antagen av miljö-och stadsbyggnadsnämnden
2013 men ska på kommunfullmäktiges uppdrag revideras avseende
teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.

a

a

a

a

Förnyelseplan, ännu ej upprättad.

Vattenförsörjningsplan, ännu ej upprättad.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Begäran om planbesked berörande Pipfabriken 9
Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Pipfabriken t har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1.

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan fastigheten Pipfabriken 9.
Sökanden vill ändra detaljplanen så att de medger en byggrätt ftir bostäder med olika
vångshöjd, dock max l6 våningar, samt kontor. Parkering beskrivs ske i gatuplan och
källarplan/garage. Exploatören uppskattar att en utveckling skulle kunna medfora kontor
om ca 3000 kvadratmeter och cirka 140 stycken lägenheter.
Gällande detaljplan 1485-P90/17 som upprättades 1990 redovisar användningen Kontor
och rekreationsanläggning for kontor i en till fyravåningar, se bilaga 2.
Fastigheten ligger centralt placerat mellan tågstationen och Kungsgatans västra del.
Kampenhof som är navet ftir busstrafik inom kommunen för såväl pendlare som
inkommer från andra kommuner och även de som reser inom kommunen ligger ca 150
meter bort. Pipfabriken 9 angränsar till "Områdesplan ftir Bäveån-maj 2016"och kan
anses bidra till intentionerna i områdesplanen.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts fran uppställda kriterier. Kommunledningskontoret ftireslår att
kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas i ett detaljplanearbete.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 20 1 9-05 - 1 5

Begäran om planbesked gällande Pipfabriken 9, Bilaga 1

Detaljplan 1 485-P90/l 7, Brlaga 2

Beslut

S amhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneforslag fiir fastigheterna Pipfabriken 9 upprättas.
att planbesked ftirutsätter planavtal mellan sökande och

samhäl I sbyg gnads förvaltningen
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2022 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

J srgnatur Utdragsbestyrkande
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Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1 :298
Sommonfollning
Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:298 har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1.

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Ammenäs
1:298 for att kunna uppftira ett bostadshus på upp till 200 kvadratmeter
Fastigheten omfattas i dagsläget av Byggnadsplan l4-FOR-1241, bilaga 2, som vann
laga kraft 1970 och medger en byggrätt på 100 kvadratmeter med 15 kvadratmeter
komplementbyggnad.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvärdering har gj orts från uppstäl lda kriterier. Kommunledningskontoret foreslår
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag ftir Ammenäs
l:298 då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl ftir områdets anviindning.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse daterad 2019 -05 -21
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:298, Bilaga 1

Byggnadsplan 1 4 -FOR -124 l, bilaga 2

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag fiir Ammenäs 1:298
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2

usterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Begäran om planbesked berörande Lundberg 17

Sommonfoltning
Ägaren till fastigheten LundberglT har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17

för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader.
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna.
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar.

Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-1111972, bilaga 2, som
upprättades 1969 och medger område för småindustriiindamåI, sammanbyggda hus

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gj orts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret ftireslår
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag ft)r Lundberg 17 dä
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets anvåindning.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -.05 -2I
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg lT,Bilaga I
Stadsplan 1 4-UDD- 1 I I 1972, Bilaga

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till förvaltningen for kommunikation med sökanden.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till ftrvaltningen for kommunikation med sökanden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



oo

%

gv4r
flro "t

i*# i
lz tnts

Protokoll
So m h öllsplo neri n gsutskottet

2019-06-25

s34 Dnr KS 2019 /OO243

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14

Sqmmonfotlning
Ägaren till fastigheten Lundberg14hat inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1. Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten
Lundberg 14 for att omfatta bostadsändamäL, kontorsändamål samt handelsändamåI.

Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-1I11972, bilaga 2, som
upprättades 1969 och medger område ftir småindustriändamåI, sammanbyggda hus

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvåirdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret ftireslår
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag ftir Lundberg 17 dä
gällande stadsplan dänar sitt ändamål väl for områdets användning

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -05 -21
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1

Stadsplan 1 4-UDD- I I I 1972, Bilaga 2

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till forvaltningen för kommunikation med sökanden.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till ftirvaltningen för kommunikation med sökanden

usterandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 35 Dnr KS 299315

Information om åtgärdsvalsstudie för väg 161

Sommonfottning

Strateg Sven Andesson informerar om Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie ftir väg
161 Rotvik-Skår och metoden som används ft)r att ta fram studien. I höst planerar
trafikverket workshops och informationsmöten och i vinter ftirväntas en remissversion
kunna tas fram som ska sändas ut till berörda personer, organisationer och myndigheter,
däribland Uddevalla kommun. Beslut våintas fattas under våren 2020.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

,ffi:

signatur Utdragsbestyrkande
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lnformation om Västtrafiks trafikplan 2020 och 2021

Sommonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar om Västrafiks ft)rslag till trafikplan för 2020 och
2021. Satsningarna är för att möta det ökande resandet och för att säkra framkomlighet i
Göteborg under byggtiden av västlåinken m.m.

Uddevalla kommun har lämnat återkoppling på trafikplanen for 2020 där kommunen
framhäver att det finns en stark efterfräganpäkollektivtrafik mellan Göteborg-
Uddevalla. Förslaget till trafikplan innebär två nya avgångar från Uddevalla-Göteborg
och Göteborg-Uddevalla på söndagar. Dessutom föreslås det ytterligare en avgång
Uddevalla-Göteborg och Göteborg-Uddevalla via Trollhättan måndag-fredag.
Uddevalla kommun betonar också att det är av vikt att bussförbindelserna utökas till
dess att Bohusbanan kan klara av mer trafik.

Samhällsplaneringsutskottet ska diskuterafrägan ytterligare och återkomma med inspel
inftir kommunens dialog med västtrafik om trafikplanen i höst.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

s signatur Utdragsbestyrkande



{ffi:
Prolokoll
So m höllsplo n erin gsutskottel

20t9-06-2s

s37

lnformation om gröna Iån

Sommonfottning
Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om "Gröna Lån" som är en typ av lån fiir
hållbara investeringar som Kommuninvest har utarbetat och som används av ca. 110

kommuner i Sverige idag. Gröna lån bygger kan användas ftir finansiering av
exempelvis avfallshantering, offentliga byggnader, kollektivtrafik och olika slags
energie ffektiviseringar.

För att få ett grönt lan krävs att kommunen ansöker särskilt om ett grönt lån ftir en
investering och redovisar på vilket sätt investeringen är hållbar enligt fastställda
kriterier. Råintan for lånet beräknas vara något lägre än ftir ett ordinarie lån hos
Kommuninvest. Genom detta är ftrhoppningen att kommunema investerar mer hållbart
och att Sverige därigenom uppfyller de nationella och internationella mål som har
beslutats.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Dnr KS 299312

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Lägesrapport gällande arbetet med översiktsplanen
Sommonfotlning
Projektledare Lynn Joel och utvecklare Lina Wahlgren ger en lägesrapport gällande
arbetet med översiktsplanen och presenterar den nya översiktplaneraren Amanda
Windeman.

Ett styrgruppsmöte för översiktsplanen har hållits den i maj där styrgruppen ställde sig
bakom upprättat ftirslag till tematiska strategiska ställningstaganden och
markanvändning.

Utskottet tar även del av en av de kortfilmer som har arbetats fram med namnet Röster

från Uddevalla där olika uddevallabor kommer till tals via sociala medier och berättar
om sina upplevelser om platserna där de bor.

Utskottet ftir även en diskussion om politikens roll i arbetet med att fram
översiktsplanen. Ordftlrande återkommer i frågan på nästa utskottssammanträde

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

usterandes signatur Utdragsbestyrkande



o
a.

ffi:
Prolokoll
Som höllsplo nerin gsutskotlel

20t9-06-25
%

s3e

a

Dnr KS 299314

Ordförande informerar
Sqmmonfotlning
Ordftirande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om följande

a

o

a

Skagerraksbanan, tankar kring en ny tågftirbindelse mellan Göteborg och Oslo
via Uddevalla.

Arbetet med ett fossilfritt Uddevalla 2030 och omställningen av kommunens
fordonsflotta ftir att uppnå detta må.

Träff med Ulvesundsgruppen gällande önskemål om en gång-och cykelväg till
Ulvesund. Ordforande kommer att ta med sig informationen och synpunkterna
från träffen till fortsatta samtal med Trafikverket.

Träff med regionen, Västtrafik, Buss i Väst och Omnibus gällande stadstrafik.
En rapport som heter "Kollektivtrafik i storstadens skugga" har upprättats och
överlämnats till kommunen där kollektivtrafiken i Uddevalla har studerats under
ären 201 5 -20 17 och därefter analyserats. Ordfiirande uppmanar utskottets
ledamöter att ta del av rapporten.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


